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  واکنش زراعی ارقام و هیبریدهاي مختلف پنبه به تغییر تراکم بوته در واحد سطح
 

 2، نورعلی ساجدي3ایی تبار، موسی الرضا وف2، حمید مدنی1سپیده جلیلیان
  دانشجوي دکتراي رشته زراعت، گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اراك، اراك، ایران1

  دانشیار گروه زراعت ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراك، اراك، ایران2 
  عی تهران، دانشیار بخش تحقیقات پنبه و گیاهان لیفی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منایع طبی3

  سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزي، ورامین، ایران
  6/6/1400؛  تاریخ پذیرش:    12/9/1399تاریخ دریافت: 

 1چکیده
واکـنش ارقـام پنبـه از نظـر عملکـرد و       ي انجام گرفته با افزایش تراکم بوتـه، ها بر اساس بررسی سابقه و هدف:

ناطق با شرایط آب و هوایی مختلف، حتی با تراکم کاشت یکسان زودرسی یکسان نیست و عملکرد محصول در م
براي یک رقم معین نیز متفاوت است بنابراین تعیین مناسب ترین تراکم کشت براي ارقام جدید پنبه در منـاطق  
اقلیمی مختلف نقش مهمی در تولید محصول و مصرف بذر بهینه پنبه دارد. لذا به منظور تعیین میزان عملکرد و 

  مطالعه در ورامین انجام پذیرفت. سی اجزاي عملکرد ارقام جدید پنبه از ابعاد بهزراعی اینبرر
 در ایـن پـژوهش کـه در مزرعـه بخـش تحقیقـات پنبـه و گیاهـان لیفـی ورامـین انجـام شـد             ها: مواد و روش

 ×(سـاحل   هیبریـد  چهـار  و  T2،T14 ساجدي، ساحل، بختگان، رقم ورامین، شش ژنوتیپ پنبه شامل ده تعداد
بوتـه در   12,8و 6,4،  5,5گیاهی   سه تراکم ) تحت×T14) و (ساجدي×T14(ورامین )،×T2(بختگان ساجدي)،

هاي کامل تصادفی با چهار تکـرار و   مزرعه اي از نوع اسپلیت پالت در قالب طرح بلوك  مترمربع در یک آزمایش
رسـیدگی   فصـل رشـد و بعـد از مرحلـه    مورد ارزیـابی قـرار گرفتنـد. در طـول      1397و 1396ي ها در طی سال

فیزیولوژیک صفات کمی شامل عملکرد بوته، وزن غوزه، تعداد غوزه در بوته، وزن الیاف بوتـه، وزن پنبـه دانـه در    
  گیري شد.ه و ارتفاع بوته اندازهبوت

سـال انجـام   نتایج تجزیه واریانس نشان داد در این آزمایش بین ارقام پنبـه در هـر دو    و نتیجه گیري: ها یافته
داري وجـود داشـت.    اخـتالف آمـاري معنـی    1396آزمایش و بین سطوح مختلف تراکم کشـت در سـال زراعـی    

ي مذکور از نظر عملکرد بوته، تعداد غوزه در بوته، وزن الیاف در بوته و وزن پنبـه دانـه در بوتـه مطـرح     ها تفاوت
در تـراکم   ×T14د بوته نشان داد هیبریـد ورامـین  و تراکم بر عملکر است. نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل رقم

داراي بیشترین عملکرد بوته، تعـداد غـوزه در    1397و  1396هاي زراعی  ترتیب در سال بوته در مترمربع به 5,5
و هیبریدها بود. همچنین نتایج این مطالعه نشان داد  بوته، وزن الیاف، وزن پنبه دانه در بوته نسبت به سایر ارقام
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که داراي خصوصیات کمـی و کیفـی    ×T14وارمینبوته در مترمربع براي پنبه و خصوصا براي هیبرید  5,5تراکم 
  مطلوبتري نسبت به سایر ارقام بود مطلوب و قابل توصیه است. 

  
 ، هیبرید، بهزراعی، تراکم بوته و ارتفاع بوته×T14وارمین کلیدي: هاي واژه

  
  مقدمه

کـه  اسـت  کشور	82هکتـار کشـت در   ونیـ لیم	33	جهان، بـا در سراسر لیفی محصول  نیپنبه مهمتر
 يهـا در دهـه  .)2018، متحـده  االتیـ ا يکشـاورز 	دپارتمـان (شـود  کشـت مـی   کـا یو آمر ایعمدتا درآس

اسـت   بخشـیده بهبـود   تیریو سهولت مـد  تیفیاز نظر عملکرد، ک	را	آن در پنبه یکیژنت اتاصالح	،ریاخ
)USDA-ERS، 2017( درصـد 16بذر حـدود   تهیه نهیرآورد کرده است که هزب کایپنبه آمر یمل انجمن 
هـاي بـاالي   هزینـه  ).NCCA،2017دهـد ( یمـ  لیتشـک  متحـده  االتیادر پنبه  دیتول يهانههزی کل از

کـاهش  	صورت امکان تراکم جمعیت کاشـت را 	کند تا در تولیدکنندگان ایجاد میانگیزه مهمی براي 	بذر
اجـزاي  	عملکـرد و 	همـی در اقتصـاد تولیـد پنبـه دارد و    قـش م جایی که تراکم کاشت بـذر ن آن	دهند. از

گیرند لـذا مطالعـه ارقـام جدیـد     هاي زراعی قرار میعملکرد پنبه تحت تأثیر پارامترهاي ژنتیکی و شیوه
  ).2019پنبه در این شرایط کامال ضرورت دارد (گازمن، 

اي منطقـه انجام مطالعات  نیبرامتفاوت باشد، بنادنیا در مناطق مختلف  تواندیکاشت م نهیاکم بهتر
 تـرین تـراکم کشـت پنبـه در منـاطق مختلـف      مناسـب  انتخاب است.  يرضروبراي انتخاب بهترین بذر 

 6نـه پنبـه در تـراکم    عملکرد داعنوان مثال،  وثر باشد. بهم اریحداکثر رساندن عملکرد بس تواند در به می
ـ    	کیلوگرم در هکتـار بـود و   4/477مربع متر	بوته پنبه در بوتـه در مترمربـع   12و 9	هبـا افـزایش تـراکم ب

تعیـین تـراکم    .)2013 ،(حسینی و همکاران درصد افزایش پیدا کرد12 و15ترتیب  عملکرد دانه پنبه به
در مـورد پنبـه    ي. مطالعات متعـدد بهبود می بخشدنیز محصوالت را  دیتول يهاستمیدر س رییتغ ،بهینه

افـزایش یافتـه    افیـ ال تیـ فیک، عملکـرد و  اهانیگ ییفضا عیوزدر ت رییتغ لیگزارش شده است که به دل
  .)2016(ژي،  شودیاستفاده م يتجار يها نهیدر زمموثر  نهیو به عنوان گزاست 

مربـع  بوتـه در متر  2/4بـه  5/12ردند با کاهش تـراکم بوتـه از   ) گزارش ک2014نوروزیه و همکاران (
کشت به صورت فواصل ردیف خیلـی  گزارش داد که در )2016رایفی زاده ( یابد. ارتفاع بوته افزایش می

سانتی متر)،گیاه از ارتفاع و عملکرد دانه بیشتر و تعداد انشعابات ساقه اصلی کمتري نسبت بـه   20کم (
  .سانتی متر) برخوردار است60کشت رایج (فاصله ردیف 

افـزایش تولیـد   	رد	زراعـی 	ترین اصول بـه مهم	یکی ازحد سطح مناسب ترین تراکم بوته در وا تعیین
باشد. با توجه به اینکـه تولیـد پنبـه در مقایسـه بـا       میما نیز در ارقام جدید پنبه در کشور این محصول 
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محصـول  ایـن  بذر  ارد از این رو تداوم در تولیدهزینه بیشتري دصرف سایر محصوالت کشاورزي نیاز به 
	تحقیقـات 	نتیجه باشد. می	تولید محصولي ها هایی براي کاستن هزینه روشاستفاده از  ارزشمند نیازمند

ش ـاهـ ـک ،عملکـرد، زودرسـی  	افزایش	باعث	پنبه	متراکم	کاشت	دادند	نشان	)2011( همکاران	و	دنیویان
ي هـا  بر اساس بررسـی 	شود. ي تولید میها ل توجه هزینهکاهش قاب در نهایتمصرف سموم علف کش و 

م پنبـه از نظـر عملکـرد و زودرسـی یکسـان نیسـت.       العمل ارقا عکس	،انجام گرفته با افزایش تراکم بوته
العمل گیاه به تراکم کاشـت، بـه رقـم، زمـان کاشـت، اقلـیم و        محققان مختلف نشان دادند تفاوت عکس

مطالعـات   بـا توجـه بـه   . )2001 جـونز،  ؛1993؛ هیتولـت،  1990 (کربی و همکـاران،  خاك بستگی دارد
 بر صـفات مورفولوژیـک   در واحد سطح  بوته ي مختلفها تراکم ارزیابی تاثیر مذکور این تحقیق با هدف

  .در منطقه ورامین صورت گرفتپنبه هاي و هیبرید ارقام برخی
  

  ها  مواد و روش
بـا طـول   در مزرعـه تحقیقـاتی پنبـه واقـع در ورامـین       1397و  1396ي هـا  پـژوهش در سـال  این 

 .دریـا بـه مرحلـه اجـرا درآمـد     متـر از سـطح   927و ارتفاع  21/35 عرض جغرافیایی ،38/51جغرافیایی 
 متـر و میلی 140 ترتیب بهمحل انجام آزمایش درجه حرارت سالیانه 	میانگین	و	تجمعی بارندگی مجموع

  بود. گراد درجه سانتی 5/14
  

  مشخصات آب و هواي منطقه مورد آزمایش - 1جدول 
  حداقل میانگین دما                          حداکثر میانگین دما         

  گراد سانتی                                     
  میانگین بارندگی

  متر میلی
  1397سال   1396سال   1397سال   1396سال   1397سال   1396سال   ماه

  9,3  22,5  30,07  33,24  13,95  16,54  اردیبهشت
  5,1  0  38,07  38,68  20,3  20,84  خرداد
  0  2  42,45  40,11  24,49  23,35  تیر

  0  0  40,14  38,56  22,58  38,56  مرداد
  1  0  35,19  35,5  17,57  35,5  شهریور

  12,3  0  26,6  28,08  12,33  10,85  مهر
  6,5  0,2  16,74  20,88  6,5  20,88  آبان
  3,1  1  14,61  15,08  3,19  15,08  آذر
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  مشخصات خاك محل اجراي آزمایش قبل از کشت - 2جدول 

  سال
کربن   یتروژنن  پتاسیم  فسفر  بر  روي  مس  منگنز  آهن

بافت   آلی
  خاك

mg/kg  %  
  لومی  6/0  6  510  9/15  19/1  64/0  76/0  37/13  43/2  1396
  لومی  98/0  4  7/530  92/22  98/0  12/1  08/1  1/20  21/7  1397

  
 ارقـام 	در	بهینـه تـراکم   خصـوص تعیـین  ناشـی از تحقیـق در   بهزراعـی  يهـا  یافتـه  دلیل اهمیـت  به

هـاي کامـل   در قالـب طـرح بلـوك   ي خرد شـده  ها کرت صورتبش ي مختلف پنبه این آزمایهیریدها	و
 12,8و 6,4، 5,5 یـاهی اصلی شامل سه تراکم گ فاکتور .طی دو سال انجام شد و تصادفی در چهار تکرار

 سـاحل، 	سـاجدي، 	ارقـام ورامـین، بختگـان،   رقـم پنبـه    دهشـامل   بوته در متر مربع بود و فاکتور فرعی
T2،T14 	و	چهار	هیبرید	ساجدي)،×احل(س شامل	(بختگانT2×،(	 ورامـین)T14×(	و ) سـاجديT14×( 
.باتوجـه بـه نتـایج سـایر     موسسـه تحقیقـات پنبـه ورامـین تهیـه گردیدند     	ازه اسـتفاد مـورد  بـذور   .بود

 25ي انجام شده و میانگین پنج ساله دماي منطقـه ورامـین ،تـاریخ کاشـت در هـر دو سـال       ها پژوهش
  .در نظر گرفته شد اردیبهشت
شخم و دیسک اعمال  ، عملیاتابتدا و قبل از کشت مزرعه آزمایشی سازيبراي آمادهدو سال در هر 

کیلوگرم در هکتار در سه  300کیلوگرم در هکتار فسفات آمونیوم و  25و بر اساس توصیه کودي مقدار  
روي  متـر بـا فاصـله    2ردیف به طـول   6بذور هر رقم در  اردیبهشت اول نوبت به خاك اضافه گردید. در

کشـت   بوتـه در مترمربـع   12,8و 6,4، 5,5هـاي   تـراکم معـادل  ترتیب  به مترسانتی 10و  20، 30ردیف 
  گردیدند. 

شد که بعد از سبز شدن در مرحلـه   کشتعدد بذر  3-5در هر محل کاشت براي تنظیم تراکم ابتدا 
بالفاصـله پـس از   شـتی  بصورت ن آبیاري .تنظیم گردیدعملیات تنک با هاي مورد نظر  چهار برگی تراکم

روز یکبار و از مرحله استقرار به بعـد   3 هاي بعدي تا زمان استقرار گیاهچه هرکشت انجام شد و آبیاري
هاي هرز از علفکش سـوناالن بـه   روز یکبار انجام گردید. به منظور کنترل علف 7-10به طور تقریبی هر 

ه شد و در طول فصـل رشـد رویشـی عملیـات     لیتر در هکتار به صورت قبل از کاشت استفاد 5/3مقدار 
 تریپس، کرم غـوزه و شـته  شامل  براي مبارزه با آفات متداول پنبه. انجام گرفتبه صورت دستی وجین 

  صورت گرفت. ي توصیه شده ها به شیوهمبارزه شیمیایی  نیز
ی از سه تصادفاز هر کرت آزمایشی به شکل  مربعمتر 2 ي موجود درها ی بوتهنهای رسیدگیدر زمان 

عملکرد بوتـه، وزن غـوزه، تعـداد     شامل مختلفصفات و ردیف وسط هر کرت با رعایت حاشیه برداشت 
محاسـبه گردیـد.   پنبه اجزاي عملکرد و  غوزه در بوته، وزن الیاف در بوته، وزن دانه در بوته و ارتفاع بوته
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ها  نگینو مقایسه میا SASهاي  افزار یانس براي صفات مختلف به کمک نرمهاي آماري و تجزیه وار تجزیه
  ) مقایسه گردیدند. LSD( دار از روش حداقل تفاوت معنی

  
  نتایج و بحث 

در سطح یک درصد بین ارقام پنبه از نظـر  داري  معنینتایج تجزیه واریانس نشان داد اختالف آماري 
ین اخـتالف  ). همچنـ 3وجـود داشـت (جـدول     1397و  1396هاي زراعـی   در سالمورد بررسی صفات 
در بوته، وزن الیاف در بوته و وزن غوزه هاي بوته از نظر عملکرد بوته، تعداد  بین تراکمداري  معنیآماري 

داري  معنـی ، اختالف آمـاري  1397وجود داشت. با این حال در سال  1396دانه در بوته در سال زراعی 
تراکم بوته در سال زراعـی  ×متقابل رقم ). اثر4 وجود داشت (جدولغوزه هاي بوته از نظر وزن  بین تراکم

در بوته، وزن الیاف در بوته و وزن دانه در بوته داشـت  غوزه عملکرد بوته، تعداد  برداري  معنیاثر  1396
در بوتـه، وزن الیـاف در   غـوزه  ، تعـداد  غوزهعملکرد بوته، وزن  برداري  معنیاثر  1397در سال زراعی  و

  ).3 (جدول شد مشاهدهبوته و وزن دانه در بوته 
بوتـه در مترمربـع    5,5 تـراکم پنبـه در  نتایج مقایسه میانگین اثر ساده تراکم نشـان داد   :عملکرد بوته

مقایسـه  ). همچنـین نتـایج   4(جـدول   داراي بیشترین عملکرد بوته در هر دو سـال مـورد مطالعـه بـود    
هـر دو سـال داراي بیشـترین     در ×T14ورامـین هیبرید د بوته نشان داد عملکرمیانگین اثر ساده رقم بر 

از نظر عملکرد بـا ایـن هیبریـد نداشـت     داري  معنیتفاوت  T2 ژنوتیپعملکرد بودند، با این حال میزان 
 1396تراکم بوته بر عملکـرد بوتـه در سـال زراعـی     × ). نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل رقم 4(جدول 

مترمربع داراي بیشترین عملکرد بوته بود (جـدول  بوته در  5,5در تراکم  ×T14ورامینهیبرید  نشان داد
. نتـایج  را نشـان داد  کمترین عملکرد بوته در بین ارقام مورد مطالعـه  ساجدي×ساحل). همچنین رقم 5

پنبـه  نشـان داد   1397عملکـرد بوتـه در سـال زراعـی     تراکم بوته بر × مقایسه میانگین اثر متقابل رقم 
). همچنـین ارقـام   5رمربع داراي بیشترین عملکرد بوته بود (جدول بوته در مت 5,5 در تراکم T2 ژنوتیپ
بـه   متـراکم کاشـت  بنـابراین   در بین ارقام مورد مطالعه بـود.  داراي کمترین عملکرد بوته T14و  ساحل

، وان، 2013چـن،  (عنوان یک روش مدیریت کلیدي براي بهبود عملکرد محصول در نظر گرفته می شود
سـایر  ، اگرچـه  یابـد همیشه با افزایش تراکم کاشت افـزایش نمـی  محصول کرد ، عملبا این حال ).2013
عالوه بر این، عملکرد محصول گاهی در مناطق با شـرایط آب و  . دنباش موثرترممکن است زراعی عوامل 

در . )2009(گـاراردئوس،   هوایی مختلف، حتی با تراکم کاشت یکسان و مـدیریت بهینـه متفـاوت اسـت    
 گـزارش شـد  بوتـه در هکتـار    105000)، بیشترین عملکـرد در تـراکم   2020همکاران (ي لیو و مطالعه

چـین در   هاي تجربی به عنوان تراکم مطلوب کاشت براي شهرآنیانگ در استان هنانبراساس دامنه داده
در  غـوزه و تـراکم   غـوزه عملکرد پنبه از نظر اجزاي عملکرد، از جمله وزن در آن بررسی  نظر گرفته شد.
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با افـزایش تـراکم کاشـت،     )2019( لیو و همکاران، تحت تأثیر تراکم کاشت قرار گرفت. در مطالعه بوته
  . یافتکاهش  غوزهوزن غوزه و تراکم 

گ و انـ ژدر همـین راسـتا   . عملکـرد افـزایش یافـت   ر با افزایش تراکم بوته در مترمربع حاض نتایجدر 
 بوتـه در  24به  12یوماس با افزایش تراکم از عملکـرد وش و عملکرد ب) گزارش کردند 2016همکاران (

مشـخص شـد بـا    نیـز  )، 2016در مطالعـه ژائـو و همکـاران (    .داري افزایش یافتمترمربع به طور معنی
  یابد.افزایش می ها افزایش تراکم بوته در هکتار، تعداد بوته

رایط مختلف اما در مطالعات کمی متفاوت است آن هم به دلیل شسایر اگرچه نتایج بدست آمده در 
فاصـله  در  نیـز مشـخص شـد    در برخـی مطالعـات  مجموع نتایج مشابه براي تراکم باال بدست آمد. البته 

انـگ  ژ؛ 2016ژائو و همکـارن  پنبه، میزان عملکرد تقریبا ثابت بوده است (براي مختلف  ي کشتها ردیف
له ردیـف بیشـتر (سـلیم و    مطالعـات دیگـر حـاکی از برتـري فاصـ     برخی  همچنین، ). 2016و همکاران 
. ) و برخی مطالعات فواصل ردیف کم را به عنوان فاصله ردیف مناسب تر معرفی کردنـد 2009همکاران، 

، عملکرد افـزایش داشـته   حبا افزایش تعداد بوته در واحد سط گزارش نمودند) 2012قجري و همکاران (
افزایش یافته و مواد فتوسنتزي کمتري در است. با کاهش فاصله بوته رقابت براي آب، مواد غذایی و نور 

در پنبـه شـده در   غـوزه  هاي زایشی و کاهش بقـاي   سبب ریزش اندامموضوع بوته تولید می گردد. این 
 در تک بوته کاهش می یابد، اما ایـن کـاهش بـا افـزایش تعـداد بوتـه در      غوزه و وزن غوزه نتیجه تعداد 

مترمربع کاهش عملکرد در تـک بوتـه را جبـران     درغوزه د مترمربع جبران خواهد شد. این افزایش تعدا
). گیاه پنبه با افـزایش  2012نموده و باعث افزایش عملکرد در واحد سطح می گردد (قجري و همکاران، 

هاي رویشی خود کاسته، بـدین صـورت گیـاه بـا تنظـیم       تراکم و کاهش فضاي رشد از رشد طولی اندام
غوزه می تواند خود را با تغییرات تراکم منطبـق و عملکـرد را تقریبـا در    تعداد اندام زایشی شامل گل و 

  ).  2007(دنیویان و همکاران، یک سطح نگاه دارد 
نشـان داد هیبریـد    1396در سـال زراعـی   غوزه وزن  مقایسه میانگین اثر ساده رقم بر نتایج :غوزهوزن 

 T14هیبریـد   ). همچنـین 4(جـدول  بودند غوزه داراي بیشترین وزن  ساحلو  بختگان، ساجدي×ساحل
). نتایج مقایسـه میـانگین اثـر متقابـل     4در بین ارقام مورد مطالعه بود (جدول غوزه داراي کمترین وزن 

بوته در مترمربـع   12,8در تراکم  T2 رقم نشان داد 1397در سال زراعی غوزه وزن بر تراکم بوته × رقم 
بوتـه در   5,5و  6,4در تـراکم   T14و  سـاحل ن ارقـام  ). همچنـی 5بود (جدول غوزه داراي بیشترین وزن 

  ).  5در بین ارقام مورد مطالعه بود (جدول غوزه مترمربع داراي کمترین وزن 
ها شد که مطالعه غوزهنشان داد تراکم کمتر بوته باعث افزایش وزن این بررسی که نتایج طور همان

غوزه کاهش وزن  در نهایته افزایش تراکم بوته مطالعه بود کاین ) نیز در راستاي 2020لیو و همکاران (
با افزایش غوزه رغم کاهش وزن  به) 2015اما در مطالعه ژائو و همکاران ( را به دنبال داشت. نو تعداد آ
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در مطالعه خان و  ها غوزه منشاءنتیجه مشابهی در مورد . بودندها غوزهتراکم شاهد افزایش تعداد 
ها بوته ارتفاعرا غوزه رغم افزایش تعداد  بهغوزه دلیل کاهش وزن ها  آنکه وجود دارد) 2020همکاران (

  مطرح کردند.
هاي کشت با فواصل ردیف خیلـی کـم و   ) تغییرات وزن غوزه در سیستم2012فر و همکاران (قادري

افـزایش وزن غـوزه در فواصـل ردیـف     ژائو و همکاران نیـز  رایج را به نوع رقم مورد مطالعه نسبت دادند. 
معمول را به کمتر بودن تعداد گیاه در واحد سطح مرتبط دانسـت. محققـان معتقدنـد عملکـرد وش در     

جبرانی بین این  اثراتپنبه از سه جزء تعداد غوزه در بوته، وزن غوزه و تراکم بوته تشکیل شده است که 
  .شودیکاهش وزن و تعداد غوزه در هر بوته م سه جزء وجود دارد و افزایش تراکم بوته سبب

در این آزمایش اجزاي عملکرد پنبه با کاهش فاصله کاشت گیاه زراعی روبه کاهش بـود. بـر اسـاس    
با افزایش فاصله کاشت بوته پنبـه افـزایش یافـت کـه بـا نتـایج هیتهولـت        غوزه نتایج این مطالعه، وزن 

داشـتند. ژائـو و    ) مطابقـت 2005وت (کـ ) و بو2000بدنارز و همکاران ()، 1998جونز و و ولز (، )1993(
) متذکر شدند با افزایش تراکم عالوه بر این که مواد فتوسنتزي براي هـر بوتـه کـاهش    2016( همکاران

بـود.  غـوزه  یابد مواد معدنی قابل دسترس براي هر بوته کاهش یافتـه کـه پیامـد آن کـاهش انـدازه       می
سـانتی متـر (بـا     100در پنبـه کشـت شـده در فاصـله ردیـف      غـوزه  ) گزارش کرد وزن 2005وت (کبو

 49/3متـري (بـا میـزان     سانتی 25در پنبه در فاصله ردیف کاشت غوزه گرم)، بیشتر از وزن  94/3میزان
ها بـر سـر عناصـر غـذایی      رسد با کاهش فاصله ردیف رقابت بین بوته گرم) بود. در این زمینه به نظر می

یابد و با توجه بـه افـزایش    فزایش میراي جذب مواد فتوسنتزي ارقابت بخش رویشی و زایشی هر بوته ب
سایه اندازي، ساخت مواد فتوسنتزي کاهش یافته درنتیجه مـی تـوان انتظـار داشـت مقصـدهاي اصـلی       

هـا   غـوزه ها هستند، توان کمتري براي جذب مواد سـاخته شـده دارنـد و در نتیجـه وزن      غوزهجذب که 
   .کاهش یافته است

در مترمربـع  پنبـه  بوتـه   5,5انگین اثر ساده تراکم نشان داد تراکم نتایج مقایسه می :در بوتهغوزه تعداد 
در  1397در بوتـه در سـال   غوزه بود. بیشترین تعداد  1396در بوته در سال غوزه داراي بیشترین تعداد 

 بـر ). همچنین نتایج مقایسه میـانگین اثـر سـاده رقـم     4بوته در مترمربع بدست آمد (جدول  6,4تراکم 
در بوتـه  غـوزه  هر دو سال داراي بیشترین تعداد در  ورامین T14× بوته نشان داد هیبریددر غوزه تعداد 

وتـه در سـال   در بغـوزه  روي تعـداد  تراکم بوته ×م). نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل رق4بودند (جدول 
غـوزه  اد بوته در مترمربع داراي بیشترین تعد 5,5در تراکم  ×T14ورامینهیبرید  نشان داد 1396زراعی 

 5,5و  6,4در تـراکم   ساجدي×ساحلو هیبرید  بختگانو  ساحل ). همچنین ارقام5در بوته بود (جدول 
در بوتـه در بـین ارقـام مـورد مطالعـه بـود. نتـایج مقایسـه         غوزه بوته در مترمربع داراي کمترین تعداد 
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هیبریـد   نشـان داد  1397ی عـ در بوتـه در سـال زرا  غوزه تعداد  تراکم بوته بر× میانگین اثر متقابل رقم 
  ). 5در بوته بود (جدولغوزه بوته در مترمربع داراي بیشترین تعداد  12,8در تراکم  ×T14ورامین

در بوتـه تفـاوت   غوزه هاي مختلف از نظر تعداد  در تراکم ×T14ورامینهیبرید  نتایج نشان دادسایر 
در بوتـه در  غوزه ع داراي کمترین تعداد بوته در مترمرب 12,8در تراکم  T14 ژنوتیپنداشت. داري  معنی

مترمربـع بـه دلیـل عوامـل رقـابتی       با افزایش تعداد بوته دربه نظر می رسد بین ارقام مورد مطالعه بود. 
باقی مانده در هر بوته کاهش می یابـد ولـی   غوزه همانند نور، دي اکسید کربن، آب و مواد غذایی تعداد 

افزایش فاصـله بوتـه    مترمربع افزایش می یابد.  درغوزه احد سطح، تعداد به خاطر افزایش تعداد بوته در و
  در بوته به طور معنی دار شد. غوزه باعث افزایش تعداد 

در بوتـه  غـوزه  ) بیان داشتند با افزایش فاصـله بوتـه تعـداد    2006در این باره قجري و اکرم قادري (
 بوته در مترمربع حدود 30به  10ن فاصله بوته از طوري که با بیشتر شد به .یابد طور خطی افزایش می به

همسـو  ) 2005کوت (وهاي تحقیق ب ید. نتیجه این بررسی با یافتهبیشتري در بوته تشکیل گرغوزه %  40
) گزارش کردند با افزایش تراکم بوتـه پنبـه، تعـداد غـوزه در     2014قربانپور و همکاران (همچنین . است

   بوتـه در 12,8بـه   5,5ایش یافت، به طوري کـه بـا افـزایش تـراکم از     واحد سطح به طور معنی داري افز
    عدد رسید. 7/74به  2/62مترمربع از    مترمربع، تعداد غوزه در

بوتـه در مترمربـع داراي    5,5نتایج مقایسه میانگین اثر سـاده تـراکم نشـان داد تـراکم     : وزن الیاف بوته
). همچنین نتایج مقایسه میانگین 4بود (جدول  1397و  1396وزن الیاف بوته در هر دو سال بیشترین 

در هر دو سـال داراي بیشـترین وزن الیـاف     ورامین T14×هیبرید  وزن الیاف نشان داد براثر ساده رقم 
ن هیبریـد  از نظر وزن الیـاف در بوتـه بـا ایـ    داري  معنیتفاوت  T2 ژنوتیپ). با این حال 4بودند (جدول 

وزن الیاف بوته در سال زراعی بر تراکم بوته × ). نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل رقم 4نداشت (جدول 
بوته در مترمربع داراي بیشـترین وزن الیـاف بوتـه     5,5در تراکم  ورامین T14× هیبرید نشان داد 1396

بوتـه در   5,5و  6,4در تراکم  ساجدي×ساحلو هیبرید  بختگانو  ساحل). همچنین ارقام 5بود (جدول 
مترمربع داراي کمترین وزن الیاف بوته در بین ارقام مورد مطالعه بود. نتایج مقایسه میانگین اثر متقابـل  

بوتـه در   5,5در تـراکم   T2 ژنوتیپ نشان داد 1397وزن الیاف بوته در سال زراعی بر تراکم بوته × رقم 
بوتـه در مترمربـع    6,4در تـراکم   T14 ژنوتیـپ ). 5بود (جدول مترمربع داراي بیشترین وزن الیاف بوته 

  داراي کمترین وزن الیاف بوته در بین ارقام مورد مطالعه بود. 
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بوتـه در مترمربـع،    1/5بــه   5/1) گزارش کردند بـا افـزایش تــراکم از    2020و همکاران ( کارماکار
مترمربع تفاوت آمـاري   بوته در 7/8و  1/5ي ها تراکم % افزایش یافت، اما بین 38عملکرد الیاف به میزان 

دار عملکردهاي دانه، الیاف و بیولوژیـک را بـا    ) نیـز افزایش معنی2017لـی و همکـاران ( .مشاهده نشد
 .مترمربع گزارش کردند بوتـه در 5/7بـه  3افزایش تراکم پنبه از 

بوتـه در مترمربـع    5,5ساده تـراکم نشـان داد تـراکم    نتایج مقایسه میانگین اثر  :دانه در بوتهپنبه وزن 
). همچنـین نتـایج   4بـود (جـدول    1397و  1396دانه در بوته در هر دو سال پنبه داراي بیشترین وزن 

در هر دو سـال داراي  T14× ورامینهیبرید  مقایسه میانگین اثر ساده رقم بر وزن دانه در بوته نشان داد
از نظر وزن دانـه در  داري  معنیتفاوت  T2 ژنوتیپ). با این حال 4(جدول  بیشترین وزن دانه در بوته بود

وزن بذر در بر تراکم بوته × ). نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل رقم 4بوته با این هیبرید نداشت (جدول 
بوتـه در مترمربـع داراي    5,5در تـراکم   T14 ×ورامـین هیبریـد   نشـان داد  1396بوته در سـال زراعـی   

در  سـجادي ×ساحلو هیبرید  بختگانو  ساحل). همچنین ارقام 5ین وزن بذر در بوته بود (جدول بیشتر
بوته در مترمربع داراي کمترین وزن بذر در بوته در بین ارقام مورد مطالعه بـود. نتـایج    5,5و  6,4تراکم 

نشـان داد   1397وزن بـذر در بوتـه در سـال زراعـی      تـراکم بوتـه بـر   × مقایسه میانگین اثر متقابل رقم 
 ژنوتیـپ ). 3بوته در مترمربع داراي بیشترین وزن بـذر در بوتـه بـود (جـدول      5,5 در تراکم T2 ژنوتیپ

T14 ایـن   ن ارقام مورد مطالعه بود.بوته در مترمربع داراي کمترین وزن بذر در بوته در بی 6,4 در تراکم
    .قت داردمطاب )2005بوکت ()، و 2019لیو و همکاران (نتایج با مطالعات 

 متـر)،  سـانتی  20( مک	گزارش کردند در کشت با فواصل ردیف خیلی) 2016رایفی زاده و همکاران (
متـر)   سـانتی  60ف ه کشـت رایــج (فاصـله ردیـ    بت بدانـه بیشـتر نس	و	الیاف	وش، گیاه پنبه از عملکرد

ي مـا بدسـت نیامـد و    ها در مورد وزن دانه در مطالعات اخیر نتایج زیادي بر اساس بررسی.برخوردار بود
  .ها بودبیشتر تاکید روي تعداد دانه در غوزه

بوته در مترمربع داراي بیشترین  5,5نتایج مقایسه میانگین اثر ساده تراکم نشان داد تراکم  :ارتفاع بوته
). همچنین نتایج مقایسه میانگین اثر ساده رقـم  4(جدول بود 1397	و	1396ع بوته در هر دو سال ارتفا

در هـر دو سـال داراي بیشـترین ارتفـاع بوتـه بودنـد        T14 ×سـاجدي هیبریـد  	داد	رتفاع بوته نشـان ا بر
سـاجدي  ×سـاحل  هیبریـد  نشـان داد  1396ارتفاع در سال زراعـی   ). نتایج مقایسه میانگین بر4(جدول

د داراي کمترین ارتفاع در بـین ارقـام مـور    ساجدي). همچنین رقم 5داراي بیشترین ارتفاع بود (جدول 
 سـاجدي ×سـاحل هیبریـد   نشـان داد 1397فاع در سال زراعـی  ارتبر مطالعه بود. نتایج مقایسه میانگین 
داراي کمترین ارتفاع در بـین ارقـام مـورد     ساجدي). همچنین رقم 5داراي بیشترین ارتفاع بود (جدول 

 مطالعه بود. 
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را نشـان نـداد،   داري  معنیآماري در این مطالعه اثر تراکم بوته بر ارتفاع بوته در هر دو سال اختالف 
هش ) گـزارش کردنـد کـا   2012این نتیجه در مغایرت با نتایج سایر محققان بـود. قجـري و همکـاران (   

متـر کـاهش    سانتی 40/101متر به  سانتی 29/111ارتفاع بوته را از  متر سانتی 60به  80فاصله ردیف از 
) نیز گزارش شده اسـت.  2006سیبرت و همکاران (دهد. کاهش ارتفاع گیاه با کاهش تراکم در نتایج می

فـر و  . قـادري باشـد  مـی تغییرات ارتفاع گیاه با تغییر تراکم گیاهی در پنبه یک صـفت وابسـته بـه رقـم     
) واکنش ارتفاع نهایی گیاه به سیستم کشت را به نوع رقم مرتبط دانسـتند. در بررسـی   2012همکاران (
ودرس، پاکوتاه) و رقم سپید، اختالف ارتفاع در دو سیستم کشت دو رقم گلستان (رقم زروي نامبردگان 

که در رقم ساحل، کاهش فواصل  لیدار نبود در حابا فواصل خیلی کم و فواصل رایج از نظر آماري معنی
ردیف سبب افزایش ارتفاع نهایی گیاه شد. در بررسی سایر محققان کاهش فواصل ردیف در پنبه سـبب  

هـاي   ). با ادامه رشد و افزایش اندازه گیاه، بوته2006ته شد (کلوسون و همکاران، کاهش ارتفاع نهایی بو
، آب و نور رقابت می کنند که این رقابت در شرایط کاهش فاصله ردیف   پنبه با یکدیگر براي مواد غذایی

  .شودکند که سبب افزایش ارتفاع بوته مییا افزایش تراکم گیاهی افزایش پیدا می
دار گـزارش نمودنـد و ژنوتیـپ    ) تاثیر رقم و محیط بر ارتفاع گیاه را معنی2013مکاران (ویگینز و ه
ST4288B2F  سانتی متر افزایش ارتفاع در طی دوره گلدهی بیشترین و ژنوتیپ  4/22باFM1740B2F 

ا هـ  عنوان شاخصی براي محدودیت رشـد ژنوتیـپ   تواند به افزایش ارتفاع گیاه می متر سانتی 2/17فقط با 
بیشتري در طی دوره گلـدهی  هاي میوه زا و ارتفاع  گره هناریوي مشخص تولید باشد. رقمی کدر یک س
  دست یابد.از محصول پنبه تواند به عمکلرد باالتري  دارد می

  
  نتیجه گیري کلی

بوتـه   5,5مربـع بـه   در متربوته  12,8تغییر تراکم از با افزایش نتایج این تحقیق نشان داد  کلیبطور
تـراکم   انتخـاب افـزایش یافـت.   عملکـرد آنهـا   و اجزاي در ارقام و هیبریدهاي جدید پنبه ان عملکرد میز

شـود.   جدیـد مـی  ارقـام  در بهبود عملکـرد   و از منابعافزایش بهره برداري  بهینه براي کشت پنبه موجب
ي داراي خصوصـیات عملکـردي بهتـر   عنوان یک هیبریـد امیـدبخش    به ورامین T14× همچنین هیبرید

بوته در مترمربـع   5,5 تراکم شود توصیه میبود. بنابراین در این مطالعه  ها و هیبرید نسبت به سایر ارقام
  ي بهزراعی پنبه در مناطق مشابه توصیه نمود. ها سایر بررسیرا براي  ورامین T14× هیبریداستفاده از و 
 

  منابع
1. Bednarz, C.W., ON SHURLEY, W., Anthony, W.S. and Nichols, R.L. 2005. 

Yield, quality, and profitability of cotton produced at varying plant densities. 
Agron. J.97:235-240. 



 203                                                                                         و همکاران                                               انیلیجل دهیسپ

 

2. Boqute, D.J. 2005. Cotton in ultra –narrow spacing; plant density and nitrogen 
fertilizer rates.Agron. J. 97: 279-287. 

3. Chen, G., Gao, J., Zhao, M., Dong, S., Li, K., Yang, Q., et al. 2012. Distribution, 
yield structure, and key cultural techniques of maize superhigh yield plots in 
recent years. Acta Agronomica Sinica. 38(1): 80–85. 

4. Clawson, E.L., Cothren, J.T. and Blouin, D.C. 2006. Nitrogen fertilization and 
yield of cotton in ultra-narrow and row spacings. Agronomy Journal. 98: 72-79. 

5. Donyavian, H.R., and Hematjoo, M.H. 2011. Effect of dense planting on 
quantitative and qualitative traits of different cultivars of cotton (G.Hirsutum). 
The 5th conference on New Ideas in Agriculture, Khorasgan, Islamic Azad 
University, Khorasgan Branch. 

6.Donyavian, H., and Ranjbar, G.A. 2007. Effect of density on yield, yield 
components and fiber quality of sahel cotton. Pajouhesh-va-Sazandegi, 20(3): 
32-39. (In Persian with English abstract). 

7.Gerardeaux, E., Jordan-Meille, L., and Pellerin, S. 2009. Radiation interception 
and conversion to biomass in 2 potassium-deficient cotton crops in South 
Benin. The Journal of Agricultural Science. 147(2): 155–68. 

8.Ghaderi-Far, F., Alimagham, S.M., Kameli, A.M., and Jamali, M. 2012. Isabgol 
(Plantogo ovate Forsk) seed germination and emergence as affected by 
environmental factors and planting depth. International Journal of Plant 
Production. 6(2): 186-194. 

9.Ghajari, A., and Akramghaderi, F. 2006. Influence of row spacing and population 
density of yield and yield components of three cotton cultivars in Gorgan. J. 
Agric. Sci. 12: 844-852. (In Persian) 

10.Ghajary, A., Miri, A., Zangi, M. and Soltani, S. 2012. Determination of the best 
suitable planting pattern and plant density of early maturing cotton cultivars 
following canola harvesting. Journal of Crop Production, 4(4):103-121. (In 
Persian with English abstract). 

11.Ghorbanpour, I., Ghaderifar, F., and Gherekhlo, J. 2014. The effect of row 
spacing on competition of cotton with velvetleaf in on crop growth. Journal of 
Crops Improvement, 16(1): 99-100. (In Persian with English abstract) 

12.Guzman, Manuel, Vilain, Luis, Rondon, Tatiana, Sanchez, Juan. 2019. "Sowing 
Density Effects in Cotton Yields and Its Components" Agronomy 9(7): 349.  

13.Heitholt, J.J., and Meredith, W.R. 1993. Growth, boll opening rate and fiber 
properties of narrow-row cotton. Agron. J. 85: 590-594. 

14.Hosseini, S., Velayti, A., and Attarzadeh, M. 2013. Effect of cotton (Gossypium 
hirsutum L.) and common lambsquarter (chenopodium album L.). 

15.Jones, M.A., and Wells, R. 1998. Fiber yield and quality of cotton growth at two 
divergent population densities. Crop Science. 38: 1190-1195. 



   1400)، 1) شماره (9هاي پنبه ایران جلد ( مجله پژوهش                                                          204

 

16.Jones, M.A.2001. Evaluation of ultra-narrow row cotton in south arolina.p.522-
524.in Proc. Beltwide Cotton Conf., Anahiem, CA.9-13 Jan. Natl. Cotton 
Counc. Am., Memphis, TN. 

17.Kaggwa-Asiimwe, R., Andrade-Sanchez, P., and Wang, G. 2013. Plant 
architecture influences growth and yield response of upland cotton to population 
density. Field Crops Research; 145: 52–9. 

18.Karmakar, P. and Shera, P.S. 2020. Lethal and sublethal effects of insecticides 
used in cotton crop on the mealybug endoparasitoid Aenasius arizonensis. 
International Journal of Pest Management, 66(1): 13-2. 

19.Kerby, T.A., Cassman, K.G. and Keely, M. 1990. Genotypes and plant densities 
for narrow row cotton systems. I: Height, Nodes, earliness, and location of 
yield. Crop Sci. 30: 644-649 

20. Khan, N., Han, Y., Xing, F.; Feng, L., Wang, Z., Wang, G., Yang, B., Fan, Z., 
Lei, Y., Xiong, S., Li, X., and Li, Y. 2020. Plant Density Influences 
Reproductive Growth, Lint Yield and Boll Spatial Distribution of Cotton. 
Agronomy, 10: 14. 

21.Li, P., Dong, H., Zheng, C., Sun, M., Liu, A., and Wang, G. 2017. Optimizing 
nitrogen application rate and plant density for improving cotton yield and 
nitrogen use efficiency in the North China Plain. PloS ONE, 12(10): 1-15. 
E0185550. https:// doi.org/10.1371/ journal.  

22.Liu, L., Li, C., Han, Y., Wang, Z., Feng, L., and Zhi, X. et al. 2019. Adjusting 
cotton planting density under the climatic conditions of Henan Province, China. 
PLoS ONE 14(9): e0222395.  

23.Liu, Y-E., Hou, P., Xie, R-Z., Hao, W-P., Li, S-K., and Mei, XR. 2015. Spatial 
variation and improving measures of the utilization efficiency of accumulated 
temperature. Crop Science, 55(4): 1806–1817. 

24.Liu, Z., Zhou, W., Wang, C., Hu, W., and Chen, Z. 2020. Cotton thread 
modified with ionic liquid copolymerized polymer for online in-tube solid-
phase microextraction and HPLC analysis of nonsteroidal anti-inflammatory 
drugs. J. Sep. Sci. Jul. 43(14): 2827-2833. 

25.NCCA, 2017. National Cotton council of America. Cotton Production Costs and 
Returns:United States. Published online. http://www.cotton. org/econ/cropinfo/ 
costsreturns/ usa.cfm. 

26.Nowruozi, M., Shamsabadi, H., and Nowrouzieh, Sh. 2014. Effect of 
conservatinal tillage and plant density on yield of two cottons cultivars. Iranian 
Journal of Cotton Researches. 2(1): 105-122. (In Persian with English Abstract) 

27.Raefizadeh, A. 2016. The effect of weed interference with cotton in 
conventional and ultra-row spacing conditions. M.Sc. Thesis, Department of 
Agriculture, Islamic Azad University, Sabzevar Branch, Sabzevar, Iran. (In 
Persian with English abstract). 



 205                                                                                         و همکاران                                               انیلیجل دهیسپ

 

28.Saleem, M.F., Anjum, S.A., Shakeel, A., Ashraf, M.Y., and Khan, H. 2009. 
Effectof row spacing on earliness and yield in cotton. Pakistan Journal of 
Biology. 41(5): 2179-2188. 

Sibbert, J.D., Stewart, A.M. and Leonard, B.R. 2006. Configuration. Agron. J. 
98:562-568. 

29.United States Department of Agriculture. Cotton: World Markets and Trade. 
USDA—Foreign Agricultural Service. Monthly Report December. 2018. 
Available online: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/ cotton.pdf 
(accessed on 22 February 2019). 

30.USDA-ERS, 2017. Recent Trends in GE Adoption. Updated in July 12, 2017. 
Published online. https://www.ers.usda.gov/data-products/adoption-of-
genetically-engineered-crops-in-the-us/recent-trends-in-ge-adoption/.Wh 

31.Van Ittersum M.K., and Cassman, K.G. 2013.Yield gap analysis—Rationale, 
methods and applications Introduction to the Special Issue. Field Crops 
Research. 143:1–3. 

32.Wiggins, M.S., Brian, G., Leib, T., Mueller, C. and Christopher, L.M. 2013. 
Investigation of physiological growth, fiber quality, yield, and yield stability of 
upland cotton varieties in differing environments. The Journal of Cotton 
Science. 17: 140–148. 

33.Xiao-yu, Z., Ying-chun, H., Ya-bing, L., Guo-ping, W., Wen-li, D., Xiao-xin, 
L., Shu-chun, M., and Lu, F. 2016. Effects of plant density on cotton yield 
components and quality. Journal of Integrative Agriculture, 15(7): 1469–1479. 

34.Xiao-yu, Z.,Ying-chub, H., Ya-bing, L., Guo-ping, W., Wen-li, D., Xiao-xin, L., 
SHU-CHUN, M., and Lu, F. 2016. Effects of plan density on cotton yield 
components and quality. Journal of Integrative Agriculture. 15 (7): 1469-1479. 

35.Zhang, D., Luo, Z., Liu, S., Li, W., Tang, W., and Dong, H. 2016. Effects of 
deficit irrigation and plant density on the growth, yield and fiber quality of 
irrigated cotton. Field Crops Research, 197: 1–9. 

 



   1400)، 1) شماره (9هاي پنبه ایران جلد ( مجله پژوهش                                                          206

 

Iranian Journal of Cotton Researches 
Vol. 9, No. 1, 2021 

www.jcri.ir 
 

Agronomic response of different cotton cultivars and hybrids to 
changes in plant density 

 
H. Madani1*, S. Jalilian2, M.R. Vafaie-Tabar3, N.A. Sajedi2 

1Ph.D student of Agronomy, Arak branch, Islamic Azad University, Arak, Iran  
2Associate Professor of Agronomy, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran 

3Research Associate Professor of Cotton Research department of Tehran province 
Agriculture and Natural Resources Center (Varamin)  

Received: 2020.10.02  ;  Accepted: 2021.12.30 
 
Abstract 2 
Background and Objectives: According to studies, cotton varieties do not 
respond equally to yield and early maturity with increasing planting density, and 
crop yields vary in areas with different climatic conditions even at the same 
planting density for a given variety. Determining the most suitable planting density 
for new cotton varieties in different climatic regions plays an important role in crop 
production and optimum consumption of cotton seeds. Therefore, this study was 
conducted in Varamin, Iran, to determine the yield and evaluate the yield 
components of new cotton varieties according to agricultural aspects. 
Materials and Methods: In this study, conducted in the field of Varamin Cotton 
and Fiber Crop Research Department, ten cotton genotypes including six cultivars 
of Varamin, Bakhtegan, Sajedi, Sahel, T2, T14 and four hybrids (Sahel × Sajedi), 
(Bakhtegan T2 ×), (Varamin T14 3) and (Sajedi T14 ×) were grown under three 
plant densities of 5.5, 6.4 and 12.8 plants per square meter were evaluated in 2017 
and 2018 in a split plot field experiment in a randomized block design with four 
replications. Quantitative traits such as plant yield, boll weight, number of bolls per 
plant, plant fiber weight, cotton seed weight per plant and plant height were 
measured during the growing season and after physiological maturity. 
Results: The results of the analysis of variance showed that in this experiment, 
there was a statistically significant difference between the cotton varieties in both 
experimental years and between different levels of crop density in the crop year 
2017. The differences mentioned were related to plant yield, number of bolls per 
plant, weight of fiber per plant and weight of cotton seeds per plant. The results of 
comparing the mean interaction of variety and density on plant yield showed that 
Varamin T14 hybrid at a density of 5.5 plants per square meter had the highest 
plant yield, number of bolls per plant, fiber weight, and cotton weight per plant 
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compared to the other varieties and hybrids in each of the crop years 2017 and 
2018.  
Conclusion: the results of this study showed that a planting density of 5.5 plants 
per square meter is desirable and recommended for cotton, especially for the hybrid 
Varmine T14 ×, which showed better quantitative and qualitative characteristics 
than other varieties. 
 
Keywords: varmin×T14, hybrid, plant density, cotton, plant height. 
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